
 

 

 

Referat  

Generalforsamling i Hørsholm Basketball Klub 79erns d. 19. juni 2019 

 Mødet blev åbnet, ved at formanden ønskede velkommen.  Derefter blev Charlotte 

Bornemann foreslået og godkendt som dirigent af Generalforsamlingen. 

 Charlotte takkede for tillid, gik gennemgik dagens program, inden ordet blev givet videre til 

formanden og formandens beretningen.  

 Dirigent valgt – Charlotte Bornemann 

 Formandsberetningen blev godkendt, uden spørgsmål.  

 Dirigenten gav derefter ordet videre til kasserer Lone Arvedsen som gennemgik årets 

resultat. I forbindelse med udgiftsposterne, bliver det kommenteret, at holdene selv burde 

være ansvarlige for betaling af bøder for manglende tilstedeværelse ved kampe, tekniske 

fejl, osv.  Bestyrelsen har noteret kommentaren, og tager den til efterretning og 

diskussion. Derefter kom der spørgsmål om det faktiske ejerskab af de lejligheder i Alsvej 

som blev solgt i forbindelse med restruktureringen.  Kasserer forklarer hvorledes dette 

forholdt sig.  Det økonomiske resultat for 2018/2019 blev derefter godkendt. 

 Budgettet for 2019/2010 blev gennemgået.  Der kom spørgsmål om, hvorfor der ikke har 

været investeret mere i trænerudvikling.  Svaret fra bestyrelsen var, at Mathias Camino 

har afholdt trænerklinikker og at vi har haft intern udvikling.  Bestyrelsen bekræftede 

også, at den fortsat vil søge eksterne puljer til dette område. Bestyrelsen kommenterede 

også, at aftalen om tilskud til Liga har en formidlende klausul, hvis klubben har en 

økonomi, som ikke er tilstrækkelig tilfredsstillende.  Der blev spurgt ind til om, hvordan 

bestyrelsen vurderede mulighederne for at få et nyt Herreligahold.  Formanden 

kommenterede, at det var det pt ikke muligt, da rekonstruktionsaftalen forhindrer dette så 

længe økonomien ikke er tilstrækkelig, hvilket den ikke er i uoverskuelig fremtid.   

 Næste post var kontingent for næste sæson, som blev gennemgået og diskuteret af kasserer 

og sekretæren. De fremmødte støtter at vi øger kontingentsatserne på den måde, som er 

foreslået, og dette blev så godkendt. 



Kontingentsatser pr. halvår for sæsonen 2019/2020 ser således ud: 

  

 Det var ikke modtaget indkomne forslag til Generalforsamlingen. 

 Til sidste blev Lone Arvedsen genvalgt til posten som kasserer, og Martin Petersen blev 

genvalgt til posten som menigt medlem af bestyrelsen.  Bestyrelsen havde opstillet 

Henrik Martin Pfundheller som nyt menigt medlem til bestyrelsen, og blev efter en kort 

introduktion af sig selv valgt af Generalforsamlingen. Derudover blev klubbens revisor 

Kallermann Revision A/S genvalgt for den kommende sæson. 

 



 Derefter blev mødet ophævet af dirigenten. 

 

Hans Lindeamn 

Formand 

19 Juni., 2019 

 

 

 

 


